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REGULAMIN BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
W SZKOLE PODSTAWIWEJ NR 47
W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM NR 1 W KRAKOWIE
Podstawowe
regulacje
prawne
dotyczące
działania
biblioteki
szkolnej
zawarte
są
w ustawie z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. z 1997r. Nr 85, poz. 539;
Dz. U. z 2001 r. Nr 129, poz. 1440) oraz w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej
z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001r.
Nr 61, poz. 624 z późn. zmianami).

1. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, rodzice i inni pracownicy
szkoły.
2. W bibliotece i czytelni obowiązuje cisza i zakaz spożywania posiłków.
3. Jednorazowo można wypożyczyć 3 książki:
a) 2 lektury i 1 książkę beletrystyczną lub
b) 1 lekturę i 2 książki beletrystyczne lub
c) 3 książki beletrystyczne
na okres dwóch tygodni z możliwością przedłużenia na kolejne dwa tygodnie.
Wykorzystane materiały powinny być natychmiast zwrócone do biblioteki, gdyż
czekają na nie inni czytelnicy.
4. Uczniowie przygotowujący się do olimpiad, konkursów mogą wypożyczyć większą
liczbę książek
5. Z księgozbioru podręcznego można korzystać tylko na miejscu – w czytelni
6. Wypożyczone książki należy chronić przed zniszczeniem i zgubieniem. Czytelnik
przed wypożyczeniem powinien zwrócić uwagę na ich stan i zauważone
uszkodzenia zgłosić nauczycielowi bibliotekarzowi
7. Czytelnik, który zgubi lub zniszczy książkę ze zbiorów bibliotecznych, musi
odkupić taką samą lub inną wskazaną przez nauczyciela bibliotekarza pozycję o
wartości
odpowiadającej
aktualnej
cenie
pozycji
zagubionej
lub zniszczonej.
8. Uczniowie odchodzący ze szkoły po klasie VI jak i w trakcie roku szkolnego mają
obowiązek zwrócić wszystkie książki do biblioteki do końca roku szkolnego.
9. Uczniowie od klasy I – V mogą wypożyczać książki na okres wakacji pod
warunkiem zwrotu wszystkich książek na koniec roku szkolnego.
10. Książki wypożyczone na okres wakacji mają być obowiązkowo zwrócone
w pierwszym tygodniu września nowego roku szkolnego.
Czytelnicy, którzy nie zwrócą książek po wakacjach, nie będą mogli wypożyczać
książek w nowym roku szkolnym do czasu ich zwrotu.
11. Za nieprzestrzeganie regulaminu biblioteki szkolnej (m.in. nieterminowy zwrot
książek) uczeń może otrzymać ujemne punkty za zachowanie wynikające
z obowiązującego w szkole statutu.

